
ATA REUNIÃO CAMAT 

Data: 31/10/2019 Hora: 12h 
Local: Sala de reuniões EMC 
Presentes: Gabriela Cardoso, Luiza Kataoka, Natalie Heinz, Jarbas Ribeiro, Maria Vitória 
Camargo, Gustavo Santos, Jéssica Barbosa, Bárbara Moraes, Gustavo Lins, Rafael Godoy, 
Conrado Fortunato, Rafael Nunes. 

Ausentes:  
 

Decisões e deliberações 
- Vice-tesoureira 
Atual diretora não mora em Florianópolis, assim para evitar sobrecarregar a tesoureira será             
nomeado uma vice tesoureira até o fim do ano para auxiliá-la. 
Nova-vice tesoureira: Natalie 
 
- Inventário e otimização do espaço 
Será marcada uma data entre os membros para organizar a biblioteca e pensar numa forma               
de organizar e otimizar o espaço físico do CA. 
 
- Limpeza 
O ocorrido do final de semana, deixar o CAMAT sujo após um evento, não será mais                
tolerado. 
 
- Troca de chaves 
Devida à urgência da troca de fechadura, o prazo estipulado foi semana que vem, a               
fechadura será como a atual. 
 
- Calendário de Posts 
Os posts devem ser colocados no Trello na aba do MKT para serem divulgados. 
 
-  Nova logo 
Será realizado um concurso para revitalizar a logo, a premiação será: um kit EMAT -               
camiseta, copo, adesivo - e entrada para uma festa do CAMAT até o fim da gestão, o edital                  
será publicado dia 07/11. 
Responsáveis: MKT 
 
- Saldão de produtos antigos 
Os produtos em estoque precisam ser vendidos antes de encomendar novos produtos, os             
membros se comprometeram em ajudar no plantão de vendas. 
 
- Optativas e matérias remanescentes para trimestral e semestral 
Será feito e divulgado hoje formulário de interesse dos alunos em relação a matérias que               
não estão mais sendo abertas, foi conversado com a Sônia e negociaremos com os              
professores para essa abertura de acordo com o interesse dos alunos. 
 
- Horários das turmas do semestral 



Foi conversado com a professora Sônia sobre a quantidade de disciplinas na grade de              
horários que estão dando choque e será conversados com professores de disciplinas            
gargalo sobre trocar os horários. 
 
- Fase 2020.2 
A 7ª fase do curso semestral será aberta em 2020.2 para os alunos que não irão fazer                 
estágio. 
 
- Estágios 
Importante avisar os alunos do trimestral que aqueles que não fizerem o 1º estágio até               
2020.1 ficarão impossibilitados de fazê-lo. 
 
- Irregularidades dos planos de ensino 
Foi pedido a coordenação de curso os planos de ensino das disciplinas que serão ofertadas               
em 20201.1, os mesmos serão analisados e caso encontradas irregularidades nos textos ou             
sua aplicação faremos os questionamentos no começo da fase 2020.1. 
 
- Assédio moral em sala de aula 
Será incentivado a denúncia de casos de assédio em sala de aula, usaremos a ouvidoria do                
CAMAT para recolher essas denúncias e levaremos ao coordenador de departamento. 
 
- Praça da Tecnologia 
Na reunião da diretoria acadêmica foi definido que não realizaremos este projeto. 
 
- Calouros 2020.1 
Recepção dos calouros: festa, visita aos laboratórios, apresentação das equipes e demais            
eventos, começarão a ser organizados em Novembro. 
 
- Processo eleitoral para coordenador de curso 
Coordenadoria de curso está em processo eleitoral no mês de Novembro e o CAMAT, como               
de costume, foi convidado a participar e precisar estimular a participação dos alunos. A              
chapa até agora comentada será composta pelos professores Celso e Cristiano Binder. 


